
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖8 ปีการศึกษา ๒๕61 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  หน้า  1 

 

 
 
 
 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68                                  
ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รายการกิจกรรมการประกวด 
แข่งขัน 

เขตพื้นที่/ระดับชั้น 

ประเภท หมายเหตุ 
สพป. สพม. 

ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม.๑ – ๓ 
 

ม.๑ – ๓ 
 

ม. ๔ – ๖ 
 

๑.  คัดลายมือสื่อภาษาไทย      เดี่ยว ประเภททีม
เป็นนักเรียน
โรงเรียน
เดียวกัน 

๒.  วรรณกรรมพิจารณ์      เดี่ยว 
๓.  พินิจวรรณคด ี      เดี่ยว 
๔.  เรียงร้อยถ้อยความ 
     ๔.๑ การเขียนเรื่องจากภาพ 
     ๔.๒ การเขียนเรียงความ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เดี่ยว 

๕.  ท่องอาขยานท านองเสนาะ      เดี่ยว 
๖. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
    ๖.๑   กลอนสี่  (๔ บท) 
    ๖.๒   กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) 
    ๖.๓   โคลงสี่สภุาพ (๔ บท) 

 
 

 
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 

ทีม ๒ คน 

๗. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) 

     
 

ทีม ๒ คน 
เดี่ยว 

รวม ๕ ๗ ๗ ๗ ๗  
๑๙ ๑๔  

รวม ๗ กิจกรรม ๓๓ รายการ 
 
 

 
 
 

ปรับปรุงขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 

1. คัดลายมือสือ่ภาษาไทย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เท่านั้น 
1.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
          ก าหนดเนื้อหาการเขียนให้เหมาะสมตามระดับชั้นของนักเรียน  ใช้เวลาสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง 
 ชั้น ป.๑ - ๓ ใช้ดินสอด า ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว ๑๐ - ๑๕ บรรทัด หรือ 
ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
 ชั้น ป.๔ - ๖ ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๑๕ – ๒๐ บรรทัด 
หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
 ชั้น ม.๑ – ๓ ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ – ๒๕ บรรทัด 
หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
 ชั้น ม.๔ – ๖ ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ – ๒๕ บรรทัด 
หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี้ 

4.๑  ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ  ๕๐  คะแนน  
4.๒  ถูกต้องตามอักขรวิธี                     ๒๕  คะแนน 
4.3  อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย  ๒๕  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 

    ๒)  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
   ๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
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 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน    
  ๒) กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
   ๓) กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
   ๔) กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
     ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้เข้าแข่งขันนั่งตามเลขที่ โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
8.๑ ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

8.๒ กรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค                      
มีมากกว่า ๓ คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เท่ากัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน 
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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2. วรรณกรรมพิจารณ ์

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เท่านั้น 
1.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๓.๑  คณะกรรมการเตรียมบทอ่านและค าถาม   ใช้เวลาสอบ  ๑.๓๐  ชั่วโมง 
           ๓.๒  ลักษณะบทอ่านเป็นวรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานประพันธ์  บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่
เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน  

 3.3  รูปแบบของข้อสอบ ประกอบด้วยแบบปรนัยและอัตนัย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 

    ๒) ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
   ๓) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน 
     ๒) กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
    ๓) กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
    ๔) กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
     ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้เข้าแข่งขันนั่งตามเลขที่ โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
8.๑ ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

8.๒ กรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค                      
มีมากกว่า ๓ คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เท่ากัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน 
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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๓. พินิจวรรณคด ี

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เท่านั้น 
1.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๓.๑  คณะกรรมการเตรียมบทอ่านและค าถาม   ใช้เวลาสอบ  ๑.๓๐  ชั่วโมง 
           ๓.๒  ลักษณะบทอ่านเป็นวรรณคดีที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ทั้งท่ีเป็นร้อยแก้วหรือ
ร้อยกรอง เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน  

 3.3  รูปแบบของข้อสอบ ประกอบด้วยแบบปรนัยและอัตนัย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 

    ๒) ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
   ๓) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ข้อควรค านึง   
   ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน     
   ๒) กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
    ๓) กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
    ๔) กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
     ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้เข้าแข่งขันนั่งตามเลขที่ โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
8.๑ ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

8.๒ กรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค                      
มีมากกว่า ๓ คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เท่ากัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน 
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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๔. เรียงร้อยถ้อยความ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เท่านั้น 
๑.๒  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.๓  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.๔  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  1) กรรมการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน โดยภาพควรสื่อความในเชิงสรา้งสรรค ์
  ๒) เขียนเรื่องจากภาพตามท่ีก าหนด ด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เว้นบรรทัด  
 โดยใช้ดินสอด า  ความยาว ๖ - ๘ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลาสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง 
          ๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
เขียนเรียงความ ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ให้นักเรียนเขียน  ๑ ประเด็น  จาก  ๓  ประเด็น   
  ๒) ให้ตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง ๑ ประเด็นจากที่ก าหนดให้ 
  ๓) ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับฉลากได้ 
และตั้งชื่อเรื่องใหม่ตามประเด็นที่ก าหนดให้ ใช้เวลาสอบ ๑.๓๐  ชั่วโมง 
  ๔) เขียนเรียงความตามข้อ  ๓)  
        ชั้น  ป. ๔ - ๖  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕  แต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกา    
สีน้ าเงินหรือสีด า โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย  ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
                  ชั้น  ม. ๑ - ๓ ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๐  แต่ไม่เกิน ๒๕ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกา           
สีน้ าเงินหรือสีด า โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถกูต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
                  ชั้น  ม. ๔- ๖  ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ แต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกา                
สีน้ าเงินหรือสีด า โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
                   เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี้ 
  ๔.๑ การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
   1) การตั้งชื่อเรื่อง (15 คะแนน) 

- มีค าที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับภาพ 
- สื่อความหมายได้ตรงหรือสอดคล้องกับภาพ 
- ใช้ค า วลี ประโยค หรือข้อความถูกต้องตามหลักภาษา 
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  ๒) สาระส าคัญของเรื่อง (40 คะแนน) 
- ล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง  
- น าเสนอเนื้อหาตรงประเด็น  
- เนื้อหามีความสัมพันธ์กับภาพ 
- มีความเป็นเหตุผล 
- มีการน าเสนอแนวคิดใหม่ 

  ๓) การใช้ภาษา (25 คะแนน) 
- เลือกใช้ค าถูกต้อง  
- เขียนเว้นวรรคตอนถูกต้อง  
- ใช้ค าสุภาพ 
- ใช้ประโยคสื่อความหมายได้ 
- ใช้ค าได้สละสลวย 

  ๔) การเขียนสะกดค า (10 คะแนน)  
      (เขียนผิดซ้ าให้นับเป็น ๑ ค า) 
  ๕) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (10 คะแนน) 

- เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
- สะอาดเรียบร้อย 

 ๔.๒ การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓                  
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
       ๑)  การตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน            ๑๐    คะแนน 
            ๒)  เนื้อเรื่อง                ๔๐    คะแนน 
   - ล าดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง   ๑๕   คะแนน 
   - แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล                    ๑๕    คะแนน  
   - ยกตัวอย่าง  อ้างอิงประกอบ  มีส านวนโวหาร สภุาษิต         

ค าคม  ตัวเลข   สถิติ   บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม       ๑๐    คะแนน  

           ๓)  รูปแบบ ประกอบด้วย  ส่วนน า   เนื้อเรื่อง  และสรุป                 ๕      คะแนน 
 ๔)  เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี                ๑๕    คะแนน 

                            (การสะกดค า  เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)  
          ๕)   ความยาวของเรื่องตามก าหนด                   ๕    คะแนน 
                      ๖)   ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย  ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย            ๑๕   คะแนน 
                      ๗)   สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ                                   ๑๐   คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย  หรือ 

    ๒)  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หรือ 
   ๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน    
  ๒)  กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
   ๓)  กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
   ๔)  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
     ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้เข้าแข่งขันนั่งตามเลขที่ โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
 
8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

   8.๑ ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

  8.๒ กรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค                      
มีมากกว่า ๓ คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เท่ากัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน 
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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๕. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เท่านั้น 
1.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           3.๑  เนื้อหาบทอาขยานที่น ามาใช้แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ประกอบด้วยบทอาขยานบทหลัก
และบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี  จากหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  บทอาขยาน
ภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะโดยไม่ดูบท จ านวน                
๒ ครั้ง  
   3.๒  คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี  จ าแนกเป็น    
บทอาขยานบทหลัก ๕ บท  และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท  และน ามาจับฉลากก่อนการแข่งขัน โดย 
  ๑)  ใหต้ัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักก่อนเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เป็น                 
บทท่องบังคับ  ส่วนบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีน ามาอย่างละ ๓ บท  รวมเป็นชั้นปีละ ๖ บท  
  ๒)  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชั้นทุกคนท่องบทหลักที่กรรมการจับฉลากไว้แล้ว ๑ บท ตามข้อ ๑) 
  ๓)  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากบทหลักและบทเลือกอีก  ๑ บท   
  ๔)  นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ต้องแนะน าตัวเองต่อคณะกรรมการ 
   3.๓   เวลาในการท่องบทอาขยานท านองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี้ 

๑)  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง              คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 
๒)  ถูกต้องตามอักขรวิธี  เช่น การอ่านค า,        คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน   
     การออกเสียงค าควบกล้ า  ร, ล ฯลฯ (ออกเสียงผิด ๑  ครั้ง หัก ๒ คะแนน) 
๓)  น้ าสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ  คะแนนเต็ม   ๓๐  คะแนน 
๔)  ให้อารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน   คะแนนเต็ม    ๕  คะแนน 
๕)  บุคลิกภาพม่ันใจ      คะแนนเต็ม    ๕  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 
    ๒)  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
   ๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน 
   ๒)  กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
   ๓)  กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
   ๔)  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
     จัดเวทีการแข่งขันให้นักเรียนขึ้นท่องอาขยานท านองเสนาะต่อหน้าคณะกรรมการ และมีที่ นั่งส าหรับ
ผู้เข้าชมการแข่งขัน หรือจัดห้องสอบที่มีพื้นที่ให้นักเรียนท่องอาขยานท านองเสนาะต่อหน้าคณะกรรมการ  
ซึ ่งจะต้องมีห้องเก็บตัวส าหรับนักเรียนที ่รอเวลาการแข่งขันซึ ่งอยู ่ไกลจาก สถานที ่แข่งขันพอสมควร                       
เพ่ือไม่ให้ได้ยินเสียงผู้เข้าแข่งขันที่ก าลังด าเนินการแข่งขัน 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
   8.๑ ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

   8.๒ กรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค                      
มีมากกว่า ๓ คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เท่ากัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน 
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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๖. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 
1.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ประเภททีม 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 2 คน 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

       3.๑  กรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน  จ านวน  ๓  หวัข้อ 
         3.๒  ให้นักเรียนเลือกผู้แทน ๑ คน จับฉลากหัวข้อ แล้วน าหัวข้อที่จับฉลากได้ไปแต่งบทร้อยกรอง 

       ๑)   ชั้น ป. ๔ -  ๖    แต่งกลอนสี่     จ านวน  ๔ บท    
         ๒)   ชั้น ม. ๑ -  ๓    แต่งกาพย์ยานี ๑๑         จ านวน  ๖  บท 
         ๓)   ชั้น ม. ๔ -  ๖    แต่งโคลงสี่สุภาพ  จ านวน  ๔  บท 
          3.๓ ใช้เวลาในการแต่งค าประพันธ์  ๑  ชั่วโมง 
               * บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์  ต่อไปนี้  กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 
         ๑)  ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
         ๒)  กรณีแต่งกลอนสี่ หรือกาพย์ยานี ไม่มีสัมผัสระหว่างบท  
         ๓)  กรณีแต่งโคลงสี่สุภาพไม่มีการร้อยโคลง 
         ๔)  วางต าแหน่งค าเอกและค าโทในโคลงสี่สุภาพไม่ถูกต าแหน่ง 
         ๕)  ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ”สัมผัส กับ“กาย”)  
         ๖)  เขียนไม่ครบตามที่ก าหนด 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี้ 

๑)  ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี   คะแนนเต็ม  ๒๐   คะแนน 
     -  เขียนตัวสะกดการันต์ผิด   หักค าละ    ๑    คะแนน 

     -    มีสัมผัสซ้ า    หักคะแนนต าแหน่งละ ๒    คะแนน 
    ๒)   ความคิดและเนื้อหา     คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 

     -  ตรงประเด็น หมายความว่า  นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง 
     -  เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า  เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดท่ีเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้อ่าน  เช่น  แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
        -  เสนอแนวคิดแปลกใหม่  หมายความว่า  แนวความคิดท่ีเสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใคร
กล่าวถึง  เป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 
              ๓)   กวีโวหาร                           คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 

     -  เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 
        -   เล่นสัมผัสอักษร  เล่นค า  ไพเราะ สละสลวยและราบรืน่  ช่วยให้ค าประพันธ์ไพเราะยิง่ขึ้น 
                          -  ใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซ้ึงกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบ                    
ใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 

    ๒)  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
   ๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน    
  ๒) กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
   ๓)  กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
   ๔)  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
      ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

8.๑ ให้ทีมท่ีเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

8.๒ กรณแีข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน 
ให้ดูข้อที่ ๒ ทีมท่ีได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อ ๒ เทา่กัน ให้ดูข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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๗. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ)  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เท่านั้น (ประเภททีม ๒ คน) 
1.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เท่านั้น   (ประเภททีม ๒ คน) 
1.3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  เท่านั้น   (ประเภทเดี่ยว) 

2. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
2.1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1.1 โรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน  จ านวนไม่เกิน ๑ ทีม/ ระดับชั้น 
 2.1.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 1 วัน 
 2.1.3 เขตท่ีมีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ก าหนดให้ทั้ง 2 ทีมมาแข่งในรอบตัดสิน               

2 เกม โดยไม่ต้องมีรอบคัดเลือก และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 
 2.1.4 เขตท่ีมีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 – 6 ทีม ก าหนดให้ทุกทีมแข่งขันกันในรอบ

คัดเลือกแบบพบกันหมด (Round Robin) ตามระบบการแข่งขันสากล ในกรณีท่ีมีทีมแข่งขันไม่มากและสามารถ
จัดแข่งแบบพบกันหมดได้ในเวลาที่ก าหนด แต่ละทีมจะได้แข่งขันกับคู่แข่งขันทุกโรงเรียน  จากนั้นน าทีมท่ีมีผล
คะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้น
เกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม  

 2.1.5 เขตท่ีมีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 7 ทีมขึ้นไป ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบ
คัดเลือกโดยใช้ระบบประกบคู่การแข่งขัน (Pairing) วิธีการ King of the Hill (KOTH) ตามระบบการแข่งขัน
สากล รอบคัดเลือกจ านวน  5 เกม และรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม โดยด าเนินการแข่งขันตามโปรแกรม ดังนี้ 

  เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก เมื่อแข่งขัน
เสร็จให้บันทึกผลการแข่งขันในใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score card) และส่งให้กรรมการจดัล าดับคะแนน 

  เกมที่  2 -5 กรรมการประกบคู่ การแข่ งขัน วิ ธี การ  King of the Hill (KOTH)                                     
ในทุกรอบ  โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมก่อนหน้านี้มาประกบคู่ใหม่ และให้ทีมอันดับ            
1 พบ ๒ และ ๓ พบ ๔ ไปเรื่อยๆ จนครบทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน หลังจบการแข่งขันในแต่ละเกม                              
ให้ผู้เข้าแข่งขันบันทึกผลการแข่งขันในใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score card)  และส่งให้กรรมการ
จัดล าดับคะแนน 

  จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
โดยท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 

 2.1.6 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทีมใด มีผลการแข่งขันที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว                    
แม้จะแพ้ในเกมที่เหลือในการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้อง
แข่งขันในเกมที่เหลืออีก (ระบบ Gibsonize) 

 2.1.7 ตวัแทน 1 ทีมเข้าสู่รอบระดับภาค 
หมายเหตุ โปรแกรมจัดอันดับและประกบคู่อัตโนมัติ และแบบฟอร์มใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score 
card)  แบบฟอร์มกระดาษตรวจค าศัพท์ กระดาษบันทึกคะแนน เพ่ือใช้ในการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
Facebook : การต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
https://www.facebook.com/groups/164873117370515/ 
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2.2  ระดับภาค 
 2.2.1 ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค  
 2.2.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 1 วัน 
 2.2.3 ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบประกบคู่การแข่งขัน (Pairing)                 

วิธีการ King of the Hill (KOTH) ตามระบบการแข่งขันสากล รอบคัดเลือกจ านวน 6 เกม และรอบชิงชนะเลิศ 
2 เกม โดยด าเนินการแข่งขัน  ดังนี้ 

  เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก โดยจัดเปน็  
กลุ่มละ 4 ทีม 

  เกมที่ 2 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 1 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับ
ผู้ชนะท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีม (ผู้แพ้) ในกลุ่มนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึก                        
ผลการแข่งขัน (master score card) จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพื่อประกบคู่                
การแข่งขันในเกมที่ 3  

  เกมที่ 3 กรรมการประกบคู่การแข่งขันวิธีการ King of the Hill โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่
มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมที่ 2  มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมอันดับ 1 พบ ๒ และ ๓ พบ ๔ ไปเรื่อยๆ จนครบ                    
ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน   

  เกมที่ 4  หลังจบการแข่งขันเกมที่ 3 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่ง
กับผู้ชนะท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และทีมท่ีเหลืออีก 2 ทีม (ผู้แพ้) ในกลุ่มนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึก           
ผลการแข่งขัน (master score card) จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพื่อประกบคู่                   
การแข่งขันในเกมที่ ๕  

  เกมที่ 5  กรรมการประกบคู่การแข่งขันวิธีการ King of the Hill โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่
มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมที่ ๔  มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มีล าดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4 ไปเรื่อยๆ                   
จนครบทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score card) 

  เกมที่ 6  กรรมการประกบคู่การแข่งขันวิธีการ King of the Hill โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่
มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมที่ ๕  มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มีล าดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4 ไปเรื่อยๆ                     
จนครบทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score card) 

  จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
และทีมที่มีคะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกม                    
ก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 

 2.2.4 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทีมใด มีผลการแข่งขันที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว แม้จะ
แพ้ในเกมที่เหลือในการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องแข่งขัน             
ในเกมที่เหลืออีก (ระบบ Gibsonize) 

 2.2.5 ตวัแทน 3 ทีมทีม่ีผลการแข่งขันอันดับ ๑ - ๓  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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2.3  ระดับชาติ 
 2.3.1 ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ  
 2.3.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 1 วัน 
 2.3.3 ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบประกบคู่การแข่งขัน (Pairing)                   

วิธีการ King of the Hill (KOTH) ตามระบบการแข่งขันสากล รอบคัดเลือกจ านวน 6 เกม และรอบชิงชนะเลิศ 
2 เกม โดยด าเนินการแข่งขัน ดังนี้ 

  เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก เมื่อแข่งขัน
เสร็จให้บันทึกผลการแข่งขัน (master score card) และส่งให้กรรมการจัดเรียงล าดับคะแนน 

  เกมที่ 2 - 6 กรรมการประกบคู่การแข่งขันวิธีการ King of the Hill ในทุกรอบ                 
โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมก่อนหน้านี้  มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมอันดับ 1 พบ 2,           
3 พบ 4 ไปเรื่อยๆ จนครบทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score 
card) และส่งให้กรรมการจัดเรียงล าดับคะแนน 

  จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
และทีมที่มีคะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกม                 
ก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 

 2.3.4 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทีมใด มีผลการแข่งขันที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว แม้จะ
แพ้ในเกมที่เหลือในการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องแข่งขัน             
ในเกมที่เหลืออีก (ระบบ Gibsonize) 

 
๓.เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๔. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากร นักกีฬาค าคม ที่มีความรู้ ความยุติธรรม มีความเข้าใจในระบบการแข่งขัน 

ตลอดจนกฎและกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี หรือ 
๒)  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีความรู้กฎกติกาการแข่งขัน หรือ 

  ๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีความรู้กฎกติกาการแข่งขัน    
 หมายเหตุ การสรรหากรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค รวมถึงการสอบถามกฎกติกา
การแข่งขันสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานในแต่ละภาคดังรายชื่อแนบท้าย 
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 ข้อควรค านึง   
  ๑)  กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน                        
ในระดับชั้นนั้น และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตน                 
เข้าแข่งขัน 
   ๒)  กรรมการควรมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน 
   ๓)  กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่ในภาคเดียวกัน 
   ๔)  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่ชนะล าดับที่ ๑ – ๓ 
 
5. กติกาเพิ่มเติม  

5.1  กฎและกติกาการแข่งขัน  การลงค าศัพท์ในกระดาน ต้องประกอบด้วยพยัญชนะอย่างน้อย ๑ ตัว 
ผสมกับสระ หรือพยัญชนะอย่างน้อยอีก ๑ ตัว เช่น สี ,  กา , กก  เป็นต้น  นอกจากนี้ให้ใช้กฎ กติกา และระบบ
การแข่งขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมครอสเวิร์ด   เอแม็ท ค าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับเกณฑ์นี้ 

5.2 อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ 
กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยส ารอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยท าสัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพ่ือใช้ในการแข่งขัน  

5.3 เวลาในการแข่งขัน 
 5.3.1 ใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ 22 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) 

หรือ Chess Clock ทุกเกม เพ่ือป้องกันปัญหาความล่าช้าในการเล่น การตัดเกม และการถ่วงเวลา  
 5.3.2 หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ทโฟน (แนะน าให้ใช้ระบบ Android)                  

โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นส าหรับจับเวลาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพ่ือน ามาใช้จับเวลาได้               
โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store ค าว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock”  

 5.3.3  ผู้เข้าแข่งสามารถน าสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขันได้                  
คู่แข่งขันสามารถตรวจสอบและทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่ต่อสู้เตรียมมาก่อนได้  

 5.3.4 ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่าง
แข่งขัน 

 5.3.5 ในการแข่งขันต้องมีนาฬิกาจับเวลาหรอือุปกรณ์จับเวลาทุกเกมการแข่งขัน                     
ในกรณีไม่มีอุปกรณ์จับเวลา กรรมการต้องบริหารจัดการเวลาในการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด 

 5.3.6 หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน จะถูกหักคะแนนนาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็น      
1 นาที ตัวอย่างเช่น นาย ก ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย ก ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะถูกหักคะแนน 
40 คะแนนตามกฎ (นาฬิกาที่ใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) ผู้เล่นควรฝึกการใช้นาฬิกาจับเวลาให้
ช านาญก่อนแข่งเพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ในการแข่งขันแต่ละเกม ก าหนดเวลาไม่เกิน 
๖๐ นาท ีหากเกินเวลาที่ก าหนดกรรมการตัดสินสามารถท าการตัดเกมการแข่งขันได้ 

  
 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖8 ปีการศึกษา ๒๕61 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  หน้า  19 

 

5.4 การขอตรวจค าศัพท์  (Challenge)  
 5.4.1  กรรมการใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  หรือสืบค้นค าศัพท์ได้

จากเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/dictionary/ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทย                    
อย่างถูกต้อง  และได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ โดยยกเว้นค าที่ไม่น ามาใช้ในการแข่งขัน ดังนี้ 

  ๑) ค าท่ีมีเครื่องหมายยัติภังค์  – ต่อท้าย   เช่น สถิร- ,  ทักษ-  
  ๒) ค าท่ีมีการเว้นวรรคในระหว่างค า เช่น  ก หัน 
  ๓) ค าท่ีมีเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) เช่น  ฯพณฯ 
  ๔) ค าท่ีมีไม้ยมก (ๆ)  เช่น รถตุ๊ก ๆ 
 โดยให้ผู้เล่นเขียนค าศัพท์ที่ขอตรวจค าศัพท์ (challenge) ลงในกระดาษตรวจค าศัพท์                   

จากนั้นน าไปให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา ผลการตรวจค าศัพท์ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 5.4.2   ผู้เล่นจะสามารถขอตรวจค าศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ขานแต้มและกดเวลาแล้วเท่านั้น                    

หากคู่ต่อสู้ยังไม่ขานแต้มและไม่กดเวลา  การขอตรวจค าศัพท์ (challenge) ไม่เป็นผล  
 5.4.3   การพิจารณาค าศัพท์ที่สงสัยก่อนที่จะมีการขอตรวจค าศัพท์หรือด าเนินการเล่นเกม

ต่อไป  (Hold) ใช้เวลาไม่เกิน ๑ นาท ี
5.5 คะแนนในแต่ละเกม ทีมจะบันทึกในใบบันทึกผลการแข่งขัน (master score card) ในช่อง WTL  

ทีมท่ีชนะบันทึกด้วยตัว W มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน , เสมอบันทึกด้วยตัว T มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน                    
และแพ้บันทึกด้วยตัว L มีค่าเท่ากับ  0 คะแนน 

5.6 การจัดอันดับคะแนน ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะ (W) และเสมอ (T) ก่อนเป็นล าดับแรก                                      
หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้ผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน  

5.7 ผลต่างสูงสุดต่อเกม (Maximum Difference)   
 5.7.1   ผลต่างสูงสุดไม่เกิน 250  ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 250  เฉพาะเกมสุดท้าย                

ผลต่างไม่เกิน 200   ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 200  
 5.7.2  รอบชิงชนะเลิศไม่มีผลต่างสูงสุดต่อเกม (Maximum Difference) 
 5.7.3  ในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้ชนะในเกมนั้น 100  (ชนะบาย) 
5.8  ในกรณีที่จ าเป็นต้องหยุดเกมต้องคว่ าเบี้ยทุกครั้ง เช่น ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ตัวเบี้ยช ารุด

(ให้เรียกกรรมการเท่านั้น) เป็นต้น 
 

๖.นิยามศัพท์ 
 Pairing  คือ ระบบประกบคู่การแข่งขัน 
 King of the Hill (KOTH) คือ ระบบประกบคู่การแข่งขัน โดยใช้คะแนนการแข่งขันทีมอันดับ 1 พบ 2,           
3 พบ 4 ไปเรื่อยๆ จนครบทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน   

Gibsonize คือ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทีมใด มีผลการแข่งขันที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว                    
แม้จะแพ้ในเกมที่เหลือในการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้อง
แข่งขัน ในเกมที่เหลืออีก 

Hold คือ การพิจารณาค าศัพท์ที่สงสัยก่อนที่จะมีการขอตรวจค าศัพท์หรือด าเนินการเล่นเกมต่อไป                     
ใช้เวลาไม่เกิน ๑ นาที 
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๗. ข้อปฏิบัติของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการ 
๗.๑ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องน้ าหรือลุกจากโต๊ะแข่งขันระหว่างการแข่งขัน ต้องท ากิจธุระให้

แล้วเสร็จก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเกม หากมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตคณะกรรมการทุกครั้งและต้องมี
กรรมการไปด้วย 

๗.๒  ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารเข้าในสถานที่แข่งขัน ยกเว้นนาฬิกาจับเวลา หรืออุปกรณ์ในการจับเวลา 
๗.๓  ห้ามบันทึกวิดีโอหรือเผยแพร่ภาพระหว่างการแข่งขัน 
๗.๔  ให้จับถุงเบี้ยในระดับสายตาหรือให้พ้นสายตา จับเบี้ยให้ครบและวางเบี้ยที่จับลงบนโต๊ะก่อนใส่ใน

แป้นวางเบี้ยเท่านั้น ห้ามวางถุงเบี้ยบนโต๊ะแล้วจับเบี้ย ห้ามจับเบี้ยใต้โต๊ะ หรือเปิดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ตามกฎกติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตักเตือนได้หากผู้เล่นอีกฝ่ายมีพฤติกรรมดังกล่าว และสามารถ
เรียกกรรมการมาตักเตือนหากยังท าซ้ า เมื่อจับเบี้ยเสร็จแล้ว ให้รูดเชือกปิดถุงเบี้ยให้เรียบร้อย  

๗.๕ การทุจริตในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริตในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
๗.๖ ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันเข้าบริเวณสถานที่

แข่งขัน  


